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αγγειογραφία πνευμονικών αγγειογραφία πνευμονικών 
αγγείωναγγείων



βρογχογραφίαβρογχογραφία



υπερηχοτομογραφία πνεύμοναυπερηχοτομογραφία πνεύμονα

Μatton



απλή αξονική τομογραφίααπλή αξονική τομογραφία



αξονική τομογραφία με αξονική τομογραφία με 
ανασύνθεσηανασύνθεση



μαγνητική τομογραφίαμαγνητική τομογραφία



απλή ακτινογράφησηαπλή ακτινογράφηση

 απλήαπλή

 αντικειμενικήαντικειμενική

 αξιόπιστηαξιόπιστη



…….επικουρούμενη.επικουρούμενη  ορισμένες φορές από την ορισμένες φορές από την 
υπερηχοτομογραφία (υπερηχοτομογραφία (USUS))  και κυρίωςκαι κυρίως την αξονική  την αξονική 

τομογραφία (τομογραφία (CTCT) ) 

rvc



επιτυχή διάγνωση των παθήσεων του επιτυχή διάγνωση των παθήσεων του 
πνεύμονα στα ακτινογραφήματα του πνεύμονα στα ακτινογραφήματα του 

θώρακαθώρακα

 Λήψη άριστης ποιότητας Λήψη άριστης ποιότητας 
ακτινογραφημάτωνακτινογραφημάτων

 Γνώση της ακτινοανατομίας του Γνώση της ακτινοανατομίας του 
πνεύμοναπνεύμονα



παράγοντες που επηρεάζουν παράγοντες που επηρεάζουν την την 
ποιότητα  των ακτινογραφημάτωνποιότητα  των ακτινογραφημάτων του  του 

θώρακαθώρακα
 θέση ακτινογράφησης του ζώου – θέση ακτινογράφησης του ζώου – σωστή σωστή 

συγκράτησησυγκράτηση
 φάση αναπνοής – φάση αναπνοής – βαθειά εισπνοήβαθειά εισπνοή
 στοιχεία έκθεσης – στοιχεία έκθεσης – ↑↑KVp, KVp, ↑↑ mA, ↓sec mA, ↓sec  

 κατάλληλη προβολή της εξεταζόμενης περιοχήςκατάλληλη προβολή της εξεταζόμενης περιοχής    
 άριστη επεξεργασία (εμφάνιση) του φιλμάριστη επεξεργασία (εμφάνιση) του φιλμ    



γάτα, 5 ετών, με έντονο βήχα και δύσπνοια..?γάτα, 5 ετών, με έντονο βήχα και δύσπνοια..?



... ... εξαιτίας ατελεκτασίας του δεξιού μέσου λοβού του εξαιτίας ατελεκτασίας του δεξιού μέσου λοβού του 
πνεύμοναπνεύμονα  



σκύλος 10 ετών με νεοπλασίασκύλος 10 ετών με νεοπλασία  του του 
μαστού..?μαστού..?    

ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ  ΠΡΟΒΟΛΗ



... και πνευμονική μεταστατική νόσο... και πνευμονική μεταστατική νόσο

ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΛΑΓΙΑ



σκύλος 8 ετών με βήχα....?σκύλος 8 ετών με βήχα....?



.....εξαιτίας μάζας στον αριστερό πρόσθιο .....εξαιτίας μάζας στον αριστερό πρόσθιο 
πνευμονικό λοβόπνευμονικό λοβό    



κατάλληλη προβολή της εξεταζόμενης κατάλληλη προβολή της εξεταζόμενης 
περιοχήςπεριοχής

λήψη  δύο τουλάχιστον ακτινογραφημάτων σε λήψη  δύο τουλάχιστον ακτινογραφημάτων σε 
πλάγια και κατά μέτωπο προβολήπλάγια και κατά μέτωπο προβολή



τι είναι περισσότερο σημαντικό στην τι είναι περισσότερο σημαντικό στην 
ποιότητα της ακτινογραγικής ποιότητα της ακτινογραγικής 

εικόνας  ?εικόνας  ?

 η ποιότητα της ακτινολογικής συσκευής ?η ποιότητα της ακτινολογικής συσκευής ?

 η διαδικασία της εμφάνισης του φιλμ ?η διαδικασία της εμφάνισης του φιλμ ?

 η τεχνική ακτινογράφησης ?η τεχνική ακτινογράφησης ?



η ποιότητα της ακτινολογικής εικόνας η ποιότητα της ακτινολογικής εικόνας 
εξαρτάται τουλάχιστον κατά 70% από τη εξαρτάται τουλάχιστον κατά 70% από τη 
διαδικασία της εμφάνισης και στερέωσης διαδικασία της εμφάνισης και στερέωσης 



τι απαιτείται για την άρτια επεξεργασία τι απαιτείται για την άρτια επεξεργασία 
του φίλμ ? του φίλμ ? 

άριστη θερμοκρασία και πυκνότητα υγρών, άριστη θερμοκρασία και πυκνότητα υγρών, 
άριστη ανάδευσή τους  άριστη ανάδευσή τους  

  ήή
ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΗΣΤΉΡΙΑ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΗΣΤΉΡΙΑ 



  χρήση συστημάτων ψηφιακής χρήση συστημάτων ψηφιακής 
εμφάνισης των ακτινογραφημάτωνεμφάνισης των ακτινογραφημάτων  ((CR)CR)  
ή και ψηφιακής ακτινογράφησης ή και ψηφιακής ακτινογράφησης ((DR)DR)

L



συμβατική ακτινογραφία ψηφιακή ακτινογραφία

La



Eklin image

......με με CRCR ή ή  DR   DR δεν αποτελούν πλέον πρόβλημαδεν αποτελούν πλέον πρόβλημα  οι σκληρές ακτινογραφίεςοι σκληρές ακτινογραφίες
L



φυσιολογική ακτινολογική απεικόνιση του φυσιολογική ακτινολογική απεικόνιση του 
πνεύμοναπνεύμονα



παθολογικές καταστάσεις πνεύμοναπαθολογικές καταστάσεις πνεύμονα  
 βλάβη στα αγγείαβλάβη στα αγγεία:: αλλοιώσεις αλλοιώσεις

αγγειακού τύπουαγγειακού τύπου

 βλάβη στους βρόγχουςβλάβη στους βρόγχους: : 
βρογχικού τύπουβρογχικού τύπου

 βλάβη στο διάμεσο συνδετικό βλάβη στο διάμεσο συνδετικό 
ιστόιστό::  διάμεσου τύπουδιάμεσου τύπου

 βλάβη στις κυψελίδεςβλάβη στις κυψελίδες::  
κυψελιδικού τύπουκυψελιδικού τύπου

 μικτέςμικτές βλάβες   βλάβες  



αλλοιώσεις αγγειακού τύπουαλλοιώσεις αγγειακού τύπου

 αφορούν τους αφορούν τους 
μεγάλους κυρίως μεγάλους κυρίως 
κλάδους των κλάδους των 
πνευμονικών πνευμονικών 
αρτηριών και αρτηριών και 
φλεβών και φλεβών και 
αναφέρονται στο αναφέρονται στο 
μέγεθός μέγεθός τους και τους και 
στην στην πορεία πορεία 
τουςτους



εύρος αρτηριών = εύρος φλεβώνεύρος αρτηριών = εύρος φλεβών  

α
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εύρος αρτηριών = εύρος φλεβώνεύρος αρτηριών = εύρος φλεβών  

9η

α φ

Δ Α



σκύλος, σκύλος, Pointer, Pointer, 5 ετών, με βήχα και 5 ετών, με βήχα και 
εύκολη κόπωση..?  εύκολη κόπωση..?  

φυσιολογικό



σκύλος, σκύλος, Pointer, Pointer, 5 ετών, με βήχα και 5 ετών, με βήχα και 
εύκολη κόπωση ..?εύκολη κόπωση ..?

φυσιολογικ
ό

9η



αύξηση του εύρους των πνευμονικών αύξηση του εύρους των πνευμονικών 
αρτηριών -πνευμονική υπέρταση-αρτηριών -πνευμονική υπέρταση-  

 αιμοπαρασίτωσαιμοπαρασίτωσ
η πνεύμοναη πνεύμονα

 νεοπλασία νεοπλασία 
πνεύμοναπνεύμονα

 θρομβοεμβολικθρομβοεμβολικ
ή νόσοή νόσο

 ιδιοπαθή Π.Υ.ιδιοπαθή Π.Υ.



σκύλος, σκύλος, Yorkshire, Yorkshire, 10 ετών, με ενδοκάρδωση 10 ετών, με ενδοκάρδωση 
μιτροειδούς βαλβίδας παρουσίασε βήχα...?μιτροειδούς βαλβίδας παρουσίασε βήχα...?

φυσιολογικό

α
φ



σκύλος, σκύλος, Yorkshire, Yorkshire, 10 ετών, με βήχα10 ετών, με βήχα

φυσιολογικό

α φ

9η



αύξηση του εύρους των πνευμονικών φλεβώναύξηση του εύρους των πνευμονικών φλεβών
-πνευμονική συμφόρηση--πνευμονική συμφόρηση-

 καρδιακή κάμψηκαρδιακή κάμψη  
συνήθως από συνήθως από 
ανεπάρκεια ανεπάρκεια 
μιτροειδούς μιτροειδούς 
βαλβίδαςβαλβίδας

 αρχικά στάδια της αρχικά στάδια της 
από αριστερά προς από αριστερά προς 
δεξιά διαφυγής δεξιά διαφυγής 
((PDA)PDA)



αλλοιώσεις βρογχικού τύπουαλλοιώσεις βρογχικού τύπου

 αύξηση του αύξηση του 
πάχους του πάχους του 
τοιχώματος των τοιχώματος των 
βρόγχων, βρόγχων, 
ιδιαίτερα ορατό ιδιαίτερα ορατό 
στην εγκάρσια στην εγκάρσια 
προβολή τουςπροβολή τους

φυσιολογικ
ό

L



αλλοιώσεις βρογχικού τύπουαλλοιώσεις βρογχικού τύπου

 πάχυνση βλεννογόνουπάχυνση βλεννογόνου
 υλικό στο βρογχικό υλικό στο βρογχικό 

αυλόαυλό
 υπερπλασία βρογχικών υπερπλασία βρογχικών 

αδένωναδένων
 περιβρογχική διήθησηπεριβρογχική διήθηση
 δεν υπάρχει αύξηση δεν υπάρχει αύξηση 

της διαμέτρου των της διαμέτρου των 
βρόγχωνβρόγχων



αλλοιώσεις βρογχικού τύπουαλλοιώσεις βρογχικού τύπου

 χρόνια βρογχίτιδαχρόνια βρογχίτιδα
 χρόνια βρογχίτιδα-χρόνια βρογχίτιδα-

βρογχικό άσθμαβρογχικό άσθμα
 σπανιότερα σε σπανιότερα σε 

περιβρογχική επικάλυψη περιβρογχική επικάλυψη 
των βρόγχων από των βρόγχων από 
πεπαχυμένο λόγω πεπαχυμένο λόγω 
οιδήματος ή κυτταρικής οιδήματος ή κυτταρικής 
διήθησης διάμεσο διήθησης διάμεσο 
συνδετικό ιστόσυνδετικό ιστό L



αλλοιώσεις κυψελιδικού τύπου αλλοιώσεις κυψελιδικού τύπου 
έξοδος του αέρα από τις κυψελίδεςέξοδος του αέρα από τις κυψελίδες

 αντικατάσταση αντικατάσταση 
του αέρα με του αέρα με 
υγρόυγρό

 σύμπτωση του σύμπτωση του 
τοιχώματος των τοιχώματος των 
κυψελίδωνκυψελίδων

φυσιολογικό

αεροβρογχόγραμμα



αεροβρογχόγραμμααεροβρογχόγραμμα
φυσιολογικό

L



αλλοιώσεις κυψελιδικού τύπουαλλοιώσεις κυψελιδικού τύπου
  αίτιααίτια

 κυψελιδικό κυψελιδικό 
πνευμονικό οίδημαπνευμονικό οίδημα

 νεοπλασίανεοπλασία
 αιμμοραγία λόγω αιμμοραγία λόγω 

τραυμαυτισμού ή τραυμαυτισμού ή 
λόγω διαταραχής λόγω διαταραχής 
της πήξεωςτης πήξεως

 ατελεκτασία ατελεκτασία 
 βρογχοπνευμονίαβρογχοπνευμονία



αλλοιώσεις κυψελιδικού τύπουαλλοιώσεις κυψελιδικού τύπου  
κατανομή αλλοιώσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη κατανομή αλλοιώσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη 

Δ/ΔΔ/Δ  
 καρδιογενές καρδιογενές 

κυψελιδικό κυψελιδικό 
πνευμονικό πνευμονικό 
οίδημαοίδημα

 εισροφητική εισροφητική 
βρογχοπνευμονίαβρογχοπνευμονία

L

L



υπερηχοτομογραφική απεικόνιση αλλοιώσεων υπερηχοτομογραφική απεικόνιση αλλοιώσεων 
κυψελιδικού τύπουκυψελιδικού τύπου

φυσιολογικός πνεύμονας πύκνωση λοβού εξαιτίας 
συμφόρησης M

M

M



απεικόνιση αλλοιώσεων κυψελιδικού τύπου απεικόνιση αλλοιώσεων κυψελιδικού τύπου 
με με CTCT

M





αλλοιώσεις διάμεσου τύπουαλλοιώσεις διάμεσου τύπου
πάχυνση του διάμεσου συνδετικού ιστούπάχυνση του διάμεσου συνδετικού ιστού

 μορφή μονήρους ή μορφή μονήρους ή 
πολλαπλών πολλαπλών 
ακτινοσκιερών ακτινοσκιερών 
οζιδίων μεγέθους οζιδίων μεγέθους 
μεγαλύτερου από 4-5 μεγαλύτερου από 4-5 
mmmm

 διάχυτη πάχυνσηδιάχυτη πάχυνση



διάμεσου μορφότυπου διάμεσου μορφότυπου 
αλλοιώσειςαλλοιώσεις

οζώδους             διάχυτου

Lamp



οζίδια στις αλλοιώσεις διάμεσου οζίδια στις αλλοιώσεις διάμεσου 
τύπουτύπου  

ομοιόμορφα ακτινοσκιεράομοιόμορφα ακτινοσκιερά

 απόστημααπόστημα
 κοκκίωμακοκκίωμα
 βρόγχο με βρόγχο με 

υγρόυγρό
 νεόπλασμανεόπλασμα

μεταστατική νεοπλασία πνεύμονα



οζίδια στις αλλοιώσεις διάμεσου τύπουοζίδια στις αλλοιώσεις διάμεσου τύπου  

μικροοζώδης μικροοζώδης ––κεχροειδής τύπος (κεχροειδής τύπος (miliary miliary 
pattern)pattern)

L



υπερηχοτομογραφική απεικόνιση αλλοιώσεων υπερηχοτομογραφική απεικόνιση αλλοιώσεων 
διάμεσου πολυοζώδους μορφότυπουδιάμεσου πολυοζώδους μορφότυπου

comet tail

φυσιολογικό

M



Δ/Δ των μικρών οζιδίων από την ετερότοπη Δ/Δ των μικρών οζιδίων από την ετερότοπη 
ασβεστοποίηση του πνεύμοναασβεστοποίηση του πνεύμονα

ετερότοπη ασβεστοποίηση L



Δ/Δ αγγείων απόΔ/Δ αγγείων από  οζίδια πνεύμοναοζίδια πνεύμονα

L

L



L



απεικόνιση αλλοιώσεων διάμεσου απεικόνιση αλλοιώσεων διάμεσου 
πολυοζώδους μορφότυπου με πολυοζώδους μορφότυπου με CTCT

 η αξονική η αξονική 
τομογραφία τομογραφία 
του θώρακα του θώρακα 
θεωρείται θεωρείται 
μέθοδος μέθοδος 
εκλογής για εκλογής για 
την απεικόνιση την απεικόνιση 
οζιδίων στους οζιδίων στους 
πνεύμονες, πνεύμονες, 
μεγέθους έως μεγέθους έως 
και 0.5 και 0.5 mmmm ή  ή 
και μικρότερα και μικρότερα 



αξονική τομογραφία υψηλής αξονική τομογραφία υψηλής 
ευκρίνειαςευκρίνειας

 λήψη μη λήψη μη 
συνεχών τομών συνεχών τομών 
πάχους 1-2 πάχους 1-2 
mmmm, με υψηλές , με υψηλές 
τιμές τιμές kVpkVp και  και 
mAmA και χρήση  και χρήση 
φίλτρων φίλτρων 
αναδόμησης αναδόμησης 
υψηλής υψηλής 
ευκρίνειας, ευκρίνειας, 
αναδεικνύονται αναδεικνύονται 
περισσότερες περισσότερες 
αλλοιώσειςαλλοιώσεις  

rvc



αλλοιώσεις διάμεσου τύπουαλλοιώσεις διάμεσου τύπου  
διάχυτη μορφήδιάχυτη μορφή

 διάχυτη πάχυνση διάχυτη πάχυνση 
του διάμεσου του διάμεσου 
συνδετικού ιστού συνδετικού ιστού 
με αποτέλεσμα τη με αποτέλεσμα τη 
μείωση της μείωση της 
ευκρινούς ευκρινούς 
απεικόνισης τουαπεικόνισης του  
περιγράμματος των περιγράμματος των 
αγγείωναγγείων



διάμεσου τύπουδιάμεσου τύπου  αλλοιώσειςαλλοιώσεις
διάχυτη μορφήδιάχυτη μορφή

φυσιολογικ
ό

L



αλλοιώσεις διάμεσου, διάχυτου, αλλοιώσεις διάμεσου, διάχυτου, 
τύπουτύπου  
αίτιααίτια

 νεοπλασίανεοπλασία
 διάμεσο οίδημαδιάμεσο οίδημα
 πνευμονική αιμορραγίαπνευμονική αιμορραγία
 μερική ατελεκτασίαμερική ατελεκτασία
 πνευμονίτιδαπνευμονίτιδα
 πνευμονική εμβολήπνευμονική εμβολή
 ..........
 ..........
 ...ιστορικό και η κλινική ...ιστορικό και η κλινική 

εικόνα....εικόνα....



Σκύλος 7 ετών με βήχα....Σκύλος 7 ετών με βήχα....

?



...εξαιτίας τραχειίτιδας (υποεκτεθειμένο ...εξαιτίας τραχειίτιδας (υποεκτεθειμένο 
ακτινογράφημα)ακτινογράφημα)

?



αλλοιώσεις διάμεσου, διάχυτου, αλλοιώσεις διάμεσου, διάχυτου, 
τύπουτύπου  φυσιολογικά σε...φυσιολογικά σε...

 υποεκτεθειμένυποεκτεθειμέν
α α 
ακτινογραφήμακτινογραφήμ
αταατα

 πολύ νεαρά πολύ νεαρά 
ζώαζώα

 ηλικιωμένα ηλικιωμένα 
ζώαζώα

 παχύσαρκα παχύσαρκα 
ζώαζώα



απεικόνιση αλλοιώσεων διάμεσου διάχυτου απεικόνιση αλλοιώσεων διάμεσου διάχυτου 
μορφότυπου με μορφότυπου με CTCT

 η υψηλής η υψηλής 
ευκρίνειας ευκρίνειας 
αξονική αξονική 
τομογραφία του τομογραφία του 
θώρακα θώρακα θεωρείται θεωρείται 
μέθοδος εκλογής μέθοδος εκλογής 
για την για την 
απεικόνιση απεικόνιση 
αλλοιώσεν αλλοιώσεν 
διάμεσου διάμεσου 
μορφότυπου μορφότυπου 
(εύρημα (εύρημα 
μελισσοκηρήθραςμελισσοκηρήθρας
))



απεικόνιση αλλοιώσεων διάμεσου διάχυτου απεικόνιση αλλοιώσεων διάμεσου διάχυτου 
μορφότυπου με μορφότυπου με CTCT

 η υψηλής η υψηλής 
ευκρίνειας ευκρίνειας 
αξονική αξονική 
τομογραφία του τομογραφία του 
θώρακα θώρακα 
θεωρείται θεωρείται 
μέθοδος μέθοδος 
εκλογής για την εκλογής για την 
απεικόνιση απεικόνιση 
αλλοιώσεων αλλοιώσεων 
διάμεσου τύπου διάμεσου τύπου 
(εύρημα θολής (εύρημα θολής 
υάλου)υάλου)



αλλοιώσεις μικτού  τύπουαλλοιώσεις μικτού  τύπου  
η νόσος επηρεάζει περισσότερα του ενός από η νόσος επηρεάζει περισσότερα του ενός από 

τα συστατικά του πνεύμονατα συστατικά του πνεύμονα

 βαριά βαριά 
βρογχοπνευμονίβρογχοπνευμονί
αα

 νεοπλασίανεοπλασία
 σοβαρή σοβαρή 

αιμοπαρασίτωσηαιμοπαρασίτωση
 αιμορραγία αιμορραγία 
 ...ιστορικό και ...ιστορικό και 

η κλινική η κλινική 
εικόνα....εικόνα....



ακολουθούν ασκήσειςακολουθούν ασκήσεις

δώστε την απάντησή σας σε 15 δώστε την απάντησή σας σε 15 
δεύτεραδεύτερα



  Setter, Setter, 5 ετών με έντονο βήχα.....?5 ετών με έντονο βήχα.....?

L
L



..εντοπισμένες, διάμεσου κυρίως μορφότυπου ..εντοπισμένες, διάμεσου κυρίως μορφότυπου 
αλλοιώσεις  Δ/Δαλλοιώσεις  Δ/Δ: :  λοβώδη πνευμονία, νεοπλασία.. Η  λοβώδη πνευμονία, νεοπλασία.. Η 

χορήγηση αντιβιοτικών διέλυσε τις αλλοιώσεις χορήγηση αντιβιοτικών διέλυσε τις αλλοιώσεις 
(πνευμονία) (πνευμονία) 



  Σκύλος Σκύλος 1010 ετών με έντονο βήχα.....? ετών με έντονο βήχα.....?



καρδιομεγαλία με συμφόρηση φλεβώνκαρδιομεγαλία με συμφόρηση φλεβών: : 
αρχόμενη καρδιακή κάμψηαρχόμενη καρδιακή κάμψη

αρτηρία φλέβα



Σκύλος 7 ετών με έντονο βήχα..?Σκύλος 7 ετών με έντονο βήχα..?



... πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων ... πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων 
(χρόνια βρογχίτιδα)(χρόνια βρογχίτιδα)



Σκύλος 10 ετών με έντονη δύσπνοια...?Σκύλος 10 ετών με έντονη δύσπνοια...?



...καρδιομεγαλία με αλλοιώσεις κυψελιδικού ...καρδιομεγαλία με αλλοιώσεις κυψελιδικού 
μορφότυπου στον πνεύμονα - καρδιογενές πνευμονικό μορφότυπου στον πνεύμονα - καρδιογενές πνευμονικό 

οίδημαοίδημα



έλεγχος μεταστατικής νόσου πνεύμονα σε έλεγχος μεταστατικής νόσου πνεύμονα σε 
σκύλο με σκύλο με Ca Ca μαστού...?μαστού...?



.....κατά φύση......και ακολούθησε .....κατά φύση......και ακολούθησε CT CT 
του πνεύμονα ......του πνεύμονα ......  





οζίδιο μεγέθους 3 οζίδιο μεγέθους 3 mmmm συμβατό με μετάσταση συμβατό με μετάσταση



...μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε ...μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε 
ρότα στην απεικόνιση του ρότα στην απεικόνιση του 

πνεύμονα..?πνεύμονα..?



ερωτήσεις..?ερωτήσεις..?
 επισκεφτείτε το επισκεφτείτε το 

www.infovet.grwww.infovet.gr

 επιστημονική επιστημονική 
ενημέρωση και ενημέρωση και 
υποστήριξη από υποστήριξη από 
κτηνιάτρους για κτηνιάτρους για 
κτηνιάτρουςκτηνιάτρους

http://www.infovet.gr/

